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Vergadering BPF Bottelare op 31/03/2015 

Aanwezigen: 

Luc David, Joannes Foucart, Rita Dierens, Marc De Martelaere, Elie Saegeman 

Verontschuldigd:  

Linda Depourcq, Patrick Pisman 

Agendapunten: 

1) Het bewonerscafé van 24/04/2015 
2) De flyer voor het bewonerscafé 
3) Meldingen en overleg 

Beslissingen genomen in de vergadering: 

1) Het bewonerscafé van 24/04/2015 

*Op donderdag 2/04/2015 volgt er een overleg tussen Luc David en schepen Tim De 
Keukelaere. Daarbij worden de vragen en de presentatie van het bewonersplatform 
overlopen. 

*De presentatie voor het bewonerscafé werd voorgesteld aan de leden, de belangrijkste 
punten zijn: 

 Bottelare is een kouterdorp en –gebied 

 De gemiddelde oppervlakte van de kavels in Bottelare is sterk verkleind in de 
afgelopen decennia 

 De gemiddelde bewoonbare oppervlakte van nieuwbouw in het dorp is ook sterk 
verkleind 

 De prijs van de bouwgrond in het dorp kende tussen het jaar 2000 en 2013 een 
stijging van 366% 

 Het gewestplan wordt voorgesteld 

 De evolutie tussen 1970 en 2014 wordt met luchtfoto’s weergegeven 

 De resultaten van “Dorp in Zicht” komen aan bod 

*De volgende opmerkingen werden gemaakt over de presentatie: 

 Een bijkomende vraag zou kunnen gaan over de quota die het gemeentebestuur 
hanteerd  betreffende nieuwe woningen en leegstand 

 Zal het gemeentebestuur investeren in nieuwe verbindingen tussen bestaande 
natuurgebieden? Zoals het kyotobos. 

 De luchtfoto’s die getoond worden moeten in hetzelfde seizoen getrokken zijn. 

*Praktische opmerkingen voor het bewonerscafé: 

 Nico & Ro doen zoals gewoonlijk de toog. 

 De eigen vragen zullen beperkt worden tot een maximum van vijf 

 Een checklist met “to do’s” zal per mail worden rondgestuurd. 
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 De prijzen voor drank blijven dezelfde. Bij het binnenkomen krijgt elke bezoeker twee 
bonnetjes voor twee gratis consumpties naar keuze.  

2) De flyer voor het bewonerscafé 

*Joannes maakt de volgende flyer en zorgt voor de verdeling. 

*Joannes stuurt ook een mail naar de contactenlijst van het bewonersplatform. 

3) Meldingen en overleg 

Het bewonersplatform heeft 950 euro aan subsidies ontvangen van de gemeente 
Merelbeke. 

 


